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LPF - Nyhedsbrev udgives af:

10. august
Kandidatstipendiat Anne Bang modtog på Academy of Management konferencen
prisen "Outstanding student paper award" for paperet "In the Subjugation of
Instrumentality - Forms and Flows of Knowledge in Management Consultancy".

15. august
Billedkunstneren Kent Hansen tilknyttes LPF som artist-in-residence efter bevilling
fra Kunstrådet. Kunstrådets midlertidige bevillingsordning sigter mod ansættelse af
kunstnere på højt fagligt niveau inden for billedkunst, litteratur, musik eller
scenekunst på danske universiteter og højere uddannelsesinstitutioner. Kent har
gennem en årrække foretaget et pionérarbejde inden for samspillet mellem kunst,
organisationer og arbejdsliv, specifik med henblik på kommunikative og innovative
procedurer og forandringsprocesser. 

29. august
Studiestart på CBS’ nye kandidatuddannelse, cand.soc.-linjen i Politisk Kommuni-
kation & Ledelse (PKL), som er udviklet af LPF. PKL-linjen er som noget nyt rettet
mod bachelorer med forskellig uddannelsesbaggrund og derfor også fra andre 
universiteter end CBS. 72 studerende blev optaget på uddannelsen, heraf 25%
med en humanistisk baggrund.

21. september
Birgitte Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Ledelse i fællesskab – de
tillidsvalgtes fornyende rolle”, kl. 15-17, CBS, Solbjerg Plads 3, Bodum aud. s.12.

22. September
CKL-Seminar med gæsteprofessor Robert D. Austin fra Harvard Business School
“Artful Process and Business Innovation: What Managers Can Learn from Artists
about 21st Century Value Creation". kl. 14-17, CBS, Solbjerg Plads 3, KPMG aud.,
s.05. Yderligere info: www.cbs.dk/ckl.

26. September
Advisory Board-møde, kl. 16.30-18.30 på LPF, Blågårdsgade 23B, 2. sal. LPF’s råd-
givende udvalg holder møde om bl.a. instituttets internationaliseringsstrategi. 
Nye medlemmer i advisory board er direktør Alfred Josefsen, IRMA, og 
filminstruktør Lone Scherfig.

27. september
Seminar med post.doc. Nanna Mik-Meyer om projektet ”Risikabel overvægt.
Hvordan præges individuelle identiteter af nutidens risikodiskurs i projekter 
målrettet overvægtig” kl. 14, LPF, mødelokalet 2. sal.

29. September
CBS Alumni Event 2005, kl. 13.30-18.30 med workshop-oplæg af en lang række 
af LPFs forskere. Yderligere info: www.cbs.dk/alumni.

3. oktober
LPF flytter fra Blågårdsgade til Porcelænshaven 18A på Frederiksberg. På billedet
ses ovnhallen som bl.a. kommer til at rumme kantine og undervisningslokale.

7. oktober
Seminar med Niels Thyge Thygesen, Styringens teknologier, kl. 14-15.30, LPF,
Porcelænshaven. tilmelding: gbm.lpf@cbs.dk.

14. oktober 
Seminar med Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Systemteori i praksis, 
kl. 14-15.30, LPF, Porcelænshaven

28. oktober
CKL-seminar med bl.a. Robert D. Austin om innovative processer, CBS, 
Solbjerg Plads. Yderligere info: www.cbs.dk/ckl.

3-5. November
International konference i København: “the living thought of gilles deleuze - phi-
losophy, aesthetics, politics” arrangeret af bl.a. Kunstakademiet og LPF. Konference
website: www.deleuze05.dk

4. november
Steen Andersen forsvarer sin ph.d.-afhandling, De gjorde Danmark større... De
multinationale danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947, kl. 14.00, CBS,
Solbjerg Plads 3, lokale SPs16/PricewaterhouseCoopers.

Begivenheder og personer

Min ballast som leder har været, at jeg altid har været glad for det absurde teater

nr. 3 · september · 2005 · 8. årgang

Interview med Handelshøjskolens

rektor Finn Junge-Jensen  s. 14-15

Tema: Ledelse og intelligens
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Da jeg var til ansættelsessamtale

på LPF, lød et af den daværende

dekans spørgsmål således:

”Hvordan vil du have det med at

skulle lede folk, der er mere intelli-

gente end dig?” Og min umiddel-

bare reaktion var først at smile

over spørgsmålet… Mest fordi det

jo i sig selv afspejlede mange ting,

som traditionelt kunne tilskrives

kontoen for velmente uforskam-

metheder; at mine tidligere medar-

bejdere ikke havde været fantastisk

godt kørende på IQ området, at

dekanen ikke anså min IQ for højt

estimeret, og hvad der måske var

værst; at dekanen selv havde posi-

tioneret sig et sted, hvor lederne

ikke anså sig selv som nogle, der

kunne matche de meget meget

kloge forskere… 

Dengang lød mit svar lød noget i

retning af, at det grundlæggende

VAR interessant og spændende at

skulle arbejde i et miljø med intel-

ligens. At det intelligente, som Bent

Meier beskriver, har samme rod

som elite og elegant og derfor er et

fascinerende spil, hvor ledelse er

daglig udfordring af dig selv.

I dag er jeg lidt klogere. Jeg synes

stadig, det er interessant og udfor-

drende. Men ud fra de interviews,

som vi til dette nummer af LPF-nyt

har haft med ledere, der virkelig

slås med en ledelsesopgave, hvor

ledelse af intelligens er et centralt

succeskriterium, viser der sig fak-

tisk et mere nuanceret billede af,

hvordan intelligens og ledelse spil-

ler sammen.

Vi har interviewet Lars Rebien

Sørensen, CEO i NOVO Nordisk,

Hans Engell, Chefredaktør på Ekstra

Bladet og Finn Junge-Jensen, Rektor

på CBS.

Grundlæggende har vi prøvet at

vinkle intelligens diskussionen i

flere retninger. Dels for at finde ud

af om ledere virkelig skal være

meget intelligente, og i hvilken for-

stand, dels for at se på hvordan

vores udvalgte ledere bruger deres

egen intelligens. Vi har også prøvet

at se på, hvad ledelse af intelligens

kræver. Det som andre steder hed-

der vidensledelse, primadonnale-

delse, eller ledelse af professionel-

le. Hvad indebærer det at lede

intelligente mennesker? Er de mere

egocentrerede? Er de umulige at

overtale til et fælles projekt og en

fælles mission fordi deres egen

rationalitet overskygger alt? Kan de

drives i retning af en tro på en

bundlinie, som betyder at deres

egne faglige interesser overrules?

ER forskerne på NOVO Nordisk

mulige at overbevise om økono-

misk rationalitet? ER gruppemed-

lemmerne i et polisk parti ustyrlige

og hvad kan overhovedet bruges

som ledelsesmæssige pejlingsom-

råder? Og ER forskere og undervi-

sere på CBS så segmenterede at en

fælles linie er mulig at identificere

og arbejde hen imod? 

Og så har vi syntes, at netop insti-

tuttets bidrag til intelligens og

ledelse viser et multifacetteret spil,

hvor intelligens er et felt, der

bevæger sig. Her viser bevægelsen

sig i Søren Briers diskussion omkring

forskellige typer af intelligens og

deres anvendelighed og forskellige

fagfolks indbyrdes uenighed om

fastlæggelsen af begrebet.

Bevægelsen viser sig også i Bent

Meiers artikel om intelligent og

dumhed, hvor han reflekterer over

test af intelligens og det problem,

at tests kun viser det de tester, og i

Ole Thyssens let sarkastiske overvej-

elser om intelligente ledere og

deres ansvarlighedsopgave, leder-

nes forsøg på at opnå fælles mål

for organisationen, ledernes reto-

riske øvelser og politiske håndte-

ringer og den kynisme som lederne

både dyrker og udsættes for. Men

kynismens modsætning; empatien

og grundlæggende egenskaber som

dannelse, personlighed, karakter og

motivation fremhæves af Ole Fogh

Kirkeby som fundamentalt; de krea-

tive kapaciteter sætter en intelli-

gens i spil, som ikke kan måles.

På trods af at de ledere, som vi har

interviewet, leder organisationer,

der rent opgavemæssigt spænder

vidt, og hvor succeskriterierne

spænder fra oplagstal til antal af

studerende og patenter, var der

tydelige sammenfald i tankerne 

om ledelse og intelligens.

Man kan for det første sagtens lede

folk, der er mere intelligente end

en selv. Det er nærmest en nødven-

dighed, for organisationens kerne-

kompetencer er placeret nede i

organisationen – evnen til at opfin-

de, evnen til at skrive, evnen til at

provokere, evnen til at analysere.

Lederen skal betragte sig selv som

generalisten, der forener flere hen-

syn og flere rationaler og – som

meget afgørende – flere overvejel-

ser omkring tid og indtjening.

Man skal som det andet kunne for-

stå selve opgaveløsningen – og der-

for kræver ledelsesopgaven da også

en vis mængde af forståelse for

produktionen. Man skal være fag-

ligt accepteret; Hans Engell havde

rent faktisk bevist sin journalistis-

ke kompetence, inden han tiltrådte

på Ekstra Bladet og havde ikke kun

et politisk prædikat med sig. Så

intelligensen skal altså anvendes 

til at vise forståelse for organisatio-

nens raison d’être og til at bruge

denne forståelse strategisk. Som

Ole Thyssen skriver; det handler

ikke så meget som ”book smart-

ness” men mere om at være og

spille ”street wise”. Eller som Lars

Rebien siger: ”Jeg skal acceptere, at

der er forskellige linser, og hvor de

andre kan have en snæver vinkel

på, så skal jeg have en meget vid

vinkel”.

Som det tredje skal man kende sig

selv. Som det hedder på min dat-

ters skole skal man være ”menne-

skeklog”. Det som Søren Brier

beskriver som inter- og intraperso-

nelle kompetencer er afgørende.

Alle tre ledere taler om at bruge sin

intelligens til at identificere styrker

og svagheder og kontinuerligt at

arbejde med disse svagheder. ”Jeg

ved sgu godt, hvornår det var jeg

ikke lige havde nok tid til den og

den sag” siger Hans Engell om

nogle af gruppemedlemmernes

politiske områder, og Lars Rebien

taler om, hvordan alt hvad der

smager af rutine let bliver kedeligt

og monotomt. Og i disse tider und-

rer det vel ingen, at Finn Junge-

Jensen synes, at manglende opfølg-

ning og kontrol med økonomiske

detailspørgsmål er et område, hvor

der er ”room for improvement” i

forhold til ham selv som leder.

Vi ser altså et billede af, at ledelse

af intelligens – og sikkert også af

dumhed – hvor lederen ikke skal

anse sig selv for værende den mest

intelligente. Lederen skal koncen-

trere sig om at få forskellige typer

for intelligens til at spille sammen,

skal afveje hvornår hvilke typer

sættes i spil og skal afbalancere

forskellige hensyn. At det så også

er en form for intelligens viser sig

andre steder i dette blad. Og at det

bliver mere og mere centralt at

kunne dette – i en tid hvor antallet

af vidensvirksomheder vokser –

skriver Flemming Poulfelt om sidst i

vores blad.

Og som afslutning på en diskussion

og afspejling af nogle lederes tanker

om ledelse og nogle forskeres tan-

ker om intelligens, ligger Ole Foghs

tanker om, at intelligensen ligger i

handlingen. Og Bent Meiers udsagn

om, at det altafgørende er at ville

forstå og kunne understøtte en vilje.

At man kan vælge sin vilje.

Intelligens kommer først efter 

viljen. Efter begæret. Og efter 

produktionen. Her var vores vilje;

at vise hvordan intelligensdiskus-

sionen kan gøre os lidt klogere på,

hvad ledelse også er.

Styrk dit intellekt; læs videre…

Eva Zeuthen Bentsen har siden 1. marts 2005 været institut-

leder for LPF. Eva er 41 år og uddannet cand.merc. fra CBS i

1990 og blev ph.d. i 1997 med afhandlingen: ”Sygehusledelse i et

institutionelt perspektiv – en analyse af trojkaledelsens opståen,

spredning og funktion”. Var ansat som adjunkt i organisationste-

ori ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS indtil

september 2000, hvor hun tiltrådte som kontorchef i

Amtsrådsforeningen.

Kontaktinfo: ezb.lpf@cbs.dk / tlf. 3815 3650

Leder: Ledelse og intelligens
Af Eva Zeuthen Bentsen, Institutleder

Nyhedsbrev september  22/09/05  11:27  Side 2



5

Bent Meier Sørensen er ph.d. og adjunkt i ledelsesfilosofi på LPF. Han har i en

årrække beskæftiget sig med forskellige aspekter af social orden i relation til

forandring, herunder ”sociale innovationer”. Inden for hans hovedområde

ledelse/organisationsteori og filosofi har hans fokus i stigende grad være orien-

teret mod ledelsesfilosofi med anvendelse af kritiske og dekonstruktive tekster og

koncepter i sin analyse af sociale spørgsmål med inspiration fra bl.a. Deleuze &

Guattari, Derrida og Kierkegaard.

Kontaktinfo: meier@cbs.dk / tlf. 3815 3768

Selve arkitekturen i uddannelsessy-

stemet udtrykker dets kapacitet for

produktion af dumhed: oppe ved

tavlen i auditoriet finder vi lære-

ren, degnen, ganske som vi ved al-

teret finder præsten, og, bagerst i

kirken, skræmt af det hellige,

menigheden. Læreren repræsen-

terer blomsten af al viden, den

tjenstivrige afgrænser af kanon,

hvad er viden og hvad er spild af

tid? Forrest på auditoriets rækker:

de kloge og opmærksomme, lytten-

de og talende studerende, velfunge-

rende. Midterst: de veltilpassede,

videnssamfundets arbejdende

middelklasse, tavse men vågne.

Bagerst eller helt uden for hørevid-

de af auditoriet: de BT-læsende,

ædende og ræbende, sovende og

usoignerede, den nye tids biproduk-

ter, utilpassede.

Men med arkitekturen er systemets

kapacitet for produktionen af dum-

hed langt fra udtømt. For at begri-

be og afgrænse dumheden (og der-

med graden af ’utilpassethed til

velfærdssamfundet’ i det enkelte

individ i uddannelsessystemet) er

udviklet et omfattende batteri af

test, eksaminer, målinger og evalu-

eringer. Det er en udvikling der lig-

ger nær ved den europæiske oplys-

nings centrum (der i Nordeuropa

finder parallelle udviklinger i refor-

mationen): systematisering og

mærkning, kategorisering og sim-

pelthen skabelse, produktion, af det

isolerede, vidende og talende ind-

ivid. Sig mig, hvilken test man har

anbefalet dig at tage, og jeg skal

sige dig, hvem du er.

Baggrunden for, at dette spørgsmål

bliver afgørende er at der i 17 og

1800-tallet udvikledes forskellige

systematiserings-teknologier med

henblik på at afgøre, hvor en elev

befandt sig i forhold til lyset fra

katederet. Forhistorien til vore

dages tests og eksaminer er kranio-

metri og frenologi, der lokaliserer

hjernens fakulteter til forskellige

områder, og derefter måler kraniet

for at finde ud af, om eksempelvist

kriminalitets-fakultetet var meget

udviklet. Det var det påfaldende

nok på mange af de fængslede kri-

minelle som Franz Joseph Gall, ska-

beren af frenologi, undersøgte.

Frenologiens grundantagelser: at

intelligens er arvelig, kognitiv,

kvantificerbar og testbar, går uan-

tastet videre til det tyvende århun-

dredes enorme industrialiserede

intelligenstests. Naturligvis bliver

frenologiens og den tidlige IQ-test

store bidrag til racehygiejnen

omhyggeligt fjernet, således at test-

ningen som social teknologi kan

arbejde uhindret og uforstyrret dis-

tribuere dumhed ud til de dumme.

Som, igen påfaldende nok, er arbej-

dernes børn, de BT-læsende og ræ-

bende, de udisciplinerede, taberne.

Nu er kausaliteten blot vendt om:

de er arbejderbørn, ræbende og

råbende, hæmmede i udvikling og

udisciplinerede præcis fordi deres

intelligens er lavere end normalen.

IQ-testningens funktion som distri-

butør af social anseelse og magt

kigger naturligvis frem fra tid til

anden, som når forskere fra Jylland

(dér kiggede racismen frem igen!)

frakender kvinder intelligens, som

et barokt ekko af teologien, der i

århundreder frakendte kvinden en

sjæl. Eller når vi hører fra ameri-

kanske psykobiologer, at sorte i vir-

keligheden er dummere end hvide,

gerne pakket ind i den pænhed at

asiater jo er mere intelligente end

hvide. Ordet intelligens har i øvrigt

samme rod som elegant og elite, og

lektion. Intelligens er frem for alt

en lektion i elegant og elitær krops-

lig disciplin.

Et rørende eksempel på hvor effek-

tivt om end tilfældigt et redskab til

social klassificering IQ testningen

er, får man når man hører radioud-

sendelser om intelligensforeningen

Mensa eller ser dem interviewet i

bladene. De klager rutinemæssigt

over at blive overset i det alminde-

lige liv, hvor de jo, ifølge deres egne

testbatterier, burde klare sig godt.

Men de er postbude og langtids-

ledige og togkontrollører og

adjunkter og så videre. Meget trist.

Men så ser man ud over sådan en

gruppe og tænker: lad være med at

spilde mere af jeres dyrebare tid på

noget fortænkt matematik som

nogle nørdede frenologer og depra-

verede eugenikere har skabt, og

som bureaukratiets tyranni har

fundet for godt at sprede til alle

institutioner i et forsøg på at nor-

malisere alle. Det sidste nye er, at

der er indført tests i vuggestuer.

Lyder det intelligent?

Snarere end at grave et overvintret

begreb op og gøre det til en glat

teknologi må vi spørge, hvad der

faktisk er produktivt: det er nemlig

ikke nok til at begribe og huske

(hvordan, eksempelvis, Fibonacci-

talrækken fortsætter). Det afgøren-

de er, at man vil forstå og kan under-

støtte denne vilje. Eller mere præcist:

man må vælge sin vilje, lade sit

valg være viljens valg.

Før i tiden ville man tale om at

’følge sit kald’ (kaldet kommer altid

udefra, ikke fra en ’intelligent hjer-

nes’ vindinger). I dag ville man tale

om staying power. I alt dette spiller

intelligens en lille rolle, knapt nok

andenviolinen: intelligensen kom-

mer altid efter, fastholder Gilles

Deleuze. Efter viljen (Nietzsche),

efter begæret (Deleuze), efter pro-

duktionen (Marx). Før intelligensen

løber hvad D.H. Lawrence kalder en

sanselig, frydefuld og sensitiv intel-

ligens, en intelligens vi kan kalde

skabelse. Mon vi snart finder en

test til den?

Dumhed og intelligens
Af Bent Meier Sørensen

4

Som det gælder for alt andet er intelligens produceret. Dette gælder også fraværet af intelligens, den

uheldige situation der er kendt som dumhed. Dumhed findes ikke uformidlet, men er altid et produkt af

forskellige kræfters virken: magtapparaturer, tendenser og medierede symboler, diskursive regimer og sys-

tematiske interesser af uhyre varietet. 
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Intelligens som begreb            
Af Søren Brier

Søren Brier er lektor i erkendelses- og videnskabsteori på LPF. Han er oprindelig biolog

fra KU, har en guldmedalje i psykologi fra KU og har taget en ph.d.-grad i (informa-

tions)videnskabsteori fra RUC. Han fokuserer i sin forskning blandt andet på infor-

mation, kognitions og kommunikationsforskningens videnskabsteori, tværfaglig viden-

skabsteori og videnskabsformidling. Søren Brier har for nogle måneder siden afleveret

bog og disputatsmanuskriptet Cybersemitics: Why information is not enough, skriver i øje-

blikket artikler til den danske semiotiske encyklopædi Livstegn og er bl.a. redaktør af

det internationale tværfaglige tidsskrift Cybernetics & Human Knowing.

Kontaktinfo: sb.lpf@cbs.dk / tlf. 3815 2208

Vi møder "problemer" hver dag,

hvor vi skal træffe beslutninger og

hele tiden finde den bedste løsning.

Hvad nu, hvis der fandtes et uni-

verselt tankesprog midt mellem

hjernens elektro-kemiske processer

og vores talte – og skrevne - natur-

lige sprog. Ja, et logisk objektivt

sprog af informationelle bits og

matematiske algoritmer ville

naturvidenskabelige og tekniske

kognitions- og datavidenskabsfolk

ønske sig. Så kan vi lave universelle

informationssystemer og kunstig

intelligens via semantiske net og

samle al verden viden på Internet-

tet, forestiller de mange forskere

sig, der arbejder med kunstig intel-

ligens. Nej, det vil være et oplevel-

ses- og fantasisprog i billeder, følel-

ser, farver, lyd, smag og taktilitet vil

de mange humanister sige, som

arbejder med betydningsdannelse,

kunst og æstetik i de menneskelige

kulturelle relationer og produk-

tionstyper. Det er hele vores under-

holdnings-, håndværks- og kunst-

industri, som i de senere år har vist

et voldsomt indtjeningspotentiale

bl.a. i modeindustrien. Professor

Kewin Warwick forsøger at kombi-

nere de to ideer. Han har gennem

tiden fået indopereret flere stykker

datateknik ind i sin krop og forbun-

det med sit nervesystem gennem

tiden. Han håber på denne måde at

kunne kommunikere direkte fra

nervesystemets elektriske impulser

lige ind i computernes og Internet-

tets vidensressourcer. Desuden

håber han på, at de impulser han

sende ind i systemerne kan samles

op af andre mennesker. Når de

overføres fra den indre chip til ner-

vesystemet, håber han, at de kan

fremkalde hans tanker og følelser

igen i den nye modtager. Men det

fungerer ikke rigtigt.

Kombinationen af logik og følelser

var langt mere kompliceret end

han, og de mange andre forskere,

der håber på at fremstille intelli-

gente computere og robotter, der

kan kommunikere meningsfuldt

med mennesker, havde tænkt sig.

Der er nemlig ikke enighed om,

hvad begrebet intelligens betyder,

om der findes en generel type elle

mange kvalitativt forskellige. Men

den almindelige måde at bruge

begrebet på omfatter evnen til at

lære, til at kombinere allerede

kendt viden på nye måder relevant

for en foreliggende ny situation

eller evnen til at løse nye opgaver

uden forhåndsviden om frem-

gangsmåden. Vor vestlige kulturs

idé om en generel intelligens går

ikke mindst tilbage til Charles

Edward Spearman, der i 1904

opfandt en matematisk faktorana-

lyse, som gjorde ham i stand til at

afgøre, hvor stor en del af variatio-

nen i mentale evner, der kunne til-

skrives een fælles underliggende

faktor. Denne faktor kaldte han 

g-faktoren eller den generelle intel-

ligens. Det man måler ved en intel-

ligenstest skulle være et mål for

den "generelle kognitive evne".

Spearmans model viste sig desvær-

re for simpel til at holde i praksis,

og i dag bruges flere forskellige

modeller, der typisk indeholder

såkaldte gruppefaktorer, dvs. fakto-

rer som er fælles for mere end én

test, og som påvirker de specifikke

evner.

1) En intelligens for sprog og sym-

bolbehandling.

2) En intelligens for simpel reg-

ning og talbehandling og logis-

ke ræsonnementer.

3) En intelligens for rumlige, geo-

metriske og mekaniske forestil-

linger samt for abstrakte rela-

tioner og avanceret matematik.

Disse tre intelligenser viser alle

nær sammenhæng med g-faktoren.

Men samtidig er der altså tale om

forskellige evner lokaliseret i hver

sin del af hjernen. Ved hjerneska-

der kan den ene ødelægges, uden

at den anden tager skade. Til

måling af den hævdede generelle

intelligens bruges en kombination

af tests, der måler den sproglige,

den logiske og den rumlige intelli-

gens. Det samlede resultat udtryk-

kes ved intelligenskvotienten (IQ).

Men de forskellige modeller holder

alle sammen fast i den fælles gene-

relle evne g, og hvis det bare er g

man er interesseret i at måle, gør

det ikke den helt store forskel, hvil-

ken model man anvender. En af

måderne at betragte forskellighe-

den mellem menneske og compu-

ter på er at studere flere former for

intelligens. Der er derfor også

udviklet langt mere differentierede

teorier om intelligens. En nyere,

meget omtalt, teori af Howard

Gardner taler nu om otte forskellige

intelligenser, hvoraf vi allerede har

omtalt de tre første, som vi derfor

blot kort anfører: 

1. Den logisk-matematiske 

intelligens

2. Den sproglige intelligens

3. Den rumlige intelligens

4. Den musiske intelligens

som svarer til de kunstne-

riske kreative evner.

5. Den interpersonelle intel-

ligens, der er evnen til at for-

stå andres følelser og moti-

ver (empati) og at begå sig

socialt.

6. Den intrapersonelle intel-

ligens er evnen til at forså

sine egne følelser og motiver,

og dermed have et mere rea-

listisk billede af sig selv 

i interaktion med andre.

7. Den kropslige intelligens

eller kropskinæstetiske

intelligens, som svarer til de

motoriske evner. Evnene til

at tilpasse sine bevægelser til

situationen og til at opfinde

nye relevante bevægelses-

mønstre.

8. Den naturalistiske intelli-

gens, dvs. evnen til at klas-

sificere objekter i omver-

denen. At kunne skelne for-

skelle og ligheder på 

mere abstrakte planer.

De hovedintelligenser, vi nævner

her, har vi alle i en eller anden

målestok. Vi har typisk en eller

nogle fremherskende intelligensty-

pe(r). Intelligenserne spiller sam-

men på forskellig måde hos hver

enkelt af os. Hver af de nævnte

intelligensområder arter sig for-

skelligt hos hver enkelt af os. Men

dette siger ikke meget om, hvorle-

des personer er i stand til at bruge

den viden, de erhverver gennem

livet. Derfor er der også sket en

opdeling af intelligensbegrebet i en

flydende generel intelligens og så

en krystalliseret intelligens, som

netop er kapaciteten til at udnytte

den eksisterende erfaring og viden

til at løse konkrete opgaver. Den

afhænger derfor af indlæring og

kultur. Alle de ovenfor omtalte

intelligensområders krystallinske

del kan således trænes, hvis vi vil

det. Viden og erfaring vil altid være

føde for den kombinatoriske og

kreative evne.

Musik-kloge har deres stærkeste

evner i at opfatte musik og at

udtrykke sig musisk, og de lærer

godt til musik. Musikken stimulerer

deres læring. Sprog-kloge har deres

stærkeste evner i talen, læsningen

og skrivningen og evnen til at lære

via lytning. Tal-kloge har deres

stærkeste evner i beregning, logik

og analyser. Billed-kloge har deres

stærkeste evner i den billedlige

forestillings evne (visualiserer). De

har god farve- og formsans og

elsker visuelle overblik fx i model-

ler. Krops-kloge kan lide at bruge

hele kroppen til at udtrykke deres

evner og følelser. De elsker at røre

og pille og bruge krop og hænder,

når de lærer, og bryder sig ikke om

at sidde stille. Menneskekloge har

gode evner for samarbejde face-to-

face eller i teams, og de lærer godt

i grupper. De fornemmer hurtigt

andres signaler fra kropssprog og

følelser. David Golemann er blevet

berømt på at have introduceret be-

grebet følelsernes intelligens bl.a. i

en populærvidenskabelig bestseller.

Men denne idé svarer nogenlunde

til summen af Gardners interperso-

nelle og intrapersonelle intelligen-

ser. Golemanns pointe er, at de

sociale evner, evnen til at omfatte

andre med empati osv. er bedre

indikatorer for et ungt menneskes

fremtidige succes end IQ. Den

omfatter også evnen til at give

afkald på en øjeblikkelig fordel til

fordel for en større, mere langsigtet

fordel. Men disse mere differentie-

rede typer af intelligens er ikke så

nemme at måle entydigt endsige at

samle i en universel faktor.

Hvert enkelt menneske fremelsker

derfor sin særlige type af intelli-

gens og kompetence, som kan ple-

jes og udvikles i virksomheder og

uddannelsessystemer, hvis ledelsen

har sans for at give medarbejderne

og de studerende de rette vilkår –

og mennesker selv har lyst at enga-

gere sig i uddannelse og personlig

udvikling. Hvordan dette gøres på

en effektiv måde, der ikke sluger

alle vores penge er et af de centrale

problemer i videnssamfundet, hvor

vi skal konkurrere på høj videnska-

pacitet kombineret med kreativitet

og innovative evner.

Ordet "intellekt" (latin: intellectus) betyder fornuft, tænkeevne eller erkendelse, hvilket er afledt af ordet

intelligere, som betyder forstå. Evnen til at forstå ting og deres sammenhæng er i større eller mindre grad en

medfødt evne, som således udvikles gennem hele menneskets levealder. Lidt mere praktisk kan man sige, at

intelligensen er evnen til at kunne bearbejde et problem fra flere sider og finde en – gerne ny - løsning ved

hjælp af erfaringer og bevidstheden til abstrakt tænkning. 
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Intelligens for ledere?
Af Ole Thyssen

Ole Thyssen er professor i ledelsesfilosofi på LPF. Han har de sidste årtier 

arbejdet med en række erhvervsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige

problemstillinger, men har de sidste ti år dedikeret sit arbejdet til først etik og

siden æstetik, og sat dette i relation til ledelse og organisation. Han har således

specialiseret sig i værdiledelse, æstetisk ledelse og virksomhedskommunikation.

Ole Thyssen er aktuel med antologien 'Æstetisk erfaring' fra Forlaget

Samfundslitteratur.

Kontaktinfo: ot.lpf@cbs.dk/ tlf. 3815 3795

ansvar for helhed
Det ligger i ordet, at en leder skal

føre for og altså forføre. Men hvad

skal han – eller hun – føre? Det er

ikke en enkelt afdeling, medmindre

han er afdelingsleder. Det er hele

organisationen. En leder er repræ-

sentant for sin organisation, dens

inkorporering, så han kompenserer

for organisationens usynlighed ved

at være "præsent i stedet for". Han

skal koordinere nørder, hver med

deres smalle sag, og han skal være

adresse for de appeller og den kri-

tik, som rettes mod organisationen.

Det betyder ikke at han, som

Thomas Hobbes udtrykte det, har

untyed hands. Hans beføjelser, res-

sourcer og kraft til at indsamle og

bearbejde information er begræn-

set. Men han skal tænke og handle

på organisationens vegne og be-

dømmes på sin kraft til at gøre det.

At en leder er repræsentant for

hele organisationen betyder ikke, at

han skal gøre alting selv, blot at

han har ansvaret for at tingene

sker. Han er, som det hedder på

aviserne, ansvarshavende selv for

ting, han intet kender til. På hans

skrivebord hober spørgsmålene sig

op, og han må træde frem og både

præsentere og forsvare de trufne

beslutninger.

Derfor er der forskel på nørder,

som kun har ansvar for et fagom-

råde, og ledere, som har ansvar for

helhed. Uformelt kan en nørd have

større magt en sin leder, formelt

skal lederen signere de overordne-

de beslutninger. Nørder kan brokke

sig på en anden måde end ledere

og stædigt fastholde selv umulige

projekter år efter år, fordi de kan

betragte fiasko som forsinket suc-

ces. Samme generøse tidsramme

har en leder ikke. Han skal gøre en

forskel her og nu. Gør han ikke, er

han reduceret til at være en parasit

på sin titel.

målsætning
En leder skal lede, altså føre for,

altså forføre. Men hvor skal han

føre hen? Uden en idé om hvad

organisationen har været, er og

skal blive, altså dens tidsdimen-

sion, kan en leder ikke gøre sit

arbejde. Vil han ingen steder hen,

er alle veje lige gode, og lederen

kan synke ned og blive en admini-

strator, som løbende håndterer

bøvl, slukker ildebrande og stopper

huller. En leder er garant for en

beskrivelse af sin organisation, som

fremfor alt rummer en vision om

dens fremtid.

Mens tidligere tiders institution

kunne forudsætte, at mål og midler

var ikke blot konstante, men også

kendte og accepterede, er alle ken-

demærker hældt i smeltediglen og

forvandlet til variable. Alt fast og

solidt fordufter, som Karl Marx

bemærkede i 1848 – viden forand-

rer sig, værdier forandrer sig, selv

når værdiernes ord (f.eks. "rettidig

omhu") er de samme, forholdet til

interessenter ændrer sig.

En leder skal ikke blot sætte mål

op, han skal også have stamina til

at holde fast og tage de konflikter,

som dukker op. Målet behøver ikke

at være voldsomt præcist – præci-

sion kan være en fælde, for jo mere

præcist et mål opstilles, jo lettere

er at det at se, at det ikke opfyldes.

En række grundværdier står til

rådighed som en fond af konsen-

sus, lederen kan trække på. De er

svære at afvise, men også svære at

fortolke, og det er det fine ved dem.

Det åbner for generøse spillerum.

Grundværdier kan forvandle reel

uenighed til tom enighed og her-

med tilsløre, at mange parter har

hver deres mål, så "samme" mål er

forskelligt, hvortil kommer, at det

ikke blot er målene, som bestem-

mer midlerne, men også omvendt.

Ikke desto mindre må en leder

kunne levere en fremtidsbeskri-

velse, hvorefter han har ansvaret

for hvad Niklas Luhmann kalder

for en løbende "differens-minime-

ring" – at reducere kløften mellem

vision og realitet. Lykkes det ikke,

må han se sig om efter passende

forklaringer eller foretage en stilti-

ende justering, så det tager sig ud

som om det han ramte var det han

sigtede efter.

retorik og politik
En leder må være politiker. I og

omkring en organisation fylkes

mange parter, hver med deres sær-

lige interesser og krav om hensyn.

Ingen leder kan opfylde alle krav,

alene af den grund at de er ufor-

enelige. Derfor må han baske

mellem de forskellige krav, når han

skal træffe beslutninger, som er

"utræffelige" og derfor usaglige.

Sådanne beslutninger er politiske 

i bred forstand.

En leder må også være en effektiv

retoriker, der, som Aristoteles ud-

trykker det, ikke blot kan finde de

overbevisende momenter ved sin sag,

men også kender de forskellige parters

ideer om lykke, så han ved hvilke

knapper han skal trykke på – selv om

moderne mennesker ikke kan for-

andres og ikke være ler i lederens

kapable hænder. Om han så moti-

verer med stok eller gulerod er et

empirisk spørgsmål. Nicolo

Machiavelli fandt intet definitivt

svar på, om det er bedst for en

leder at være frygtet eller elsket.

Endelig må han ikke blot skabe

virksomme illusioner, men også

hykle, hvilket ifølge Nils Brunsson

betyder at løsne forbindelsen

mellem at sige, at beslutte og at

gøre. Hænger de tæt sammen, er

det meget synligt, hvem der stryges

med og hvem der stryges mod

hårene. Det åbner for brydsomme

konflikter. Med hykleri kan man

fordele goderne, så nogle får glæde

af ordene, andre af beslutningen og

atter andre af handlingen, så man

glæder tre parter i stedet for kun

én. Det er en renlivet vækst i lykke.

teori og praksis
Hvad er så ledelsens intelligens?

Det handler ikke om viden, for en

leder er ingen videnskabsmand, og

hans beskrivelse af organisationen

vurderes ikke efter om den er sand

eller falsk, men om den er gørlig og

på vej til at blive gjort. En leder

skal beslutte, ikke beskrive. Det er

den barske pointe i den udtalelse,

som en anonym amerikansk em-

bedsmand kom med i slipstrøm-

men på den 11. september. Han

forklarede over for en journalist,

at Bush-administrationen slet ikke

behøvede at tage hensyn til virke-

ligheden, fordi de skabte løbende

en virkelighed, som det så var op til

journalister, akademikere og andre

hængehoveder at beskrive sand-

færdigt.

Derfor er hans intelligens strate-

gisk, ikke boglig – på organisationer

trives det talte ord stadig. Den

handler om stædighed i forhold til

en vision, om kraft til at forhandle

og overbevise. En leders intelligens

er praktisk og handler om hvad der

kan og skal gøres. Derfor kan den

normalt ikke udtrykkes i præcise

ord. At kalibrere mange hensyn, så

de samlet skaber dynamik, er en

indviklet affære. Ligesom malere og

formgivere må ledere ofte falde til-

bage på deres fornemmelser, altså

deres skolede, men tavse erfaring,

når de skal afgøre, om de skal vige

eller fremture.

Mens akademikere kan gå tilbage

til kontoret og gøre tingene om,

dersom de ikke er gode nok, har le-

dere færre chancer. De er normalt

under tidspres. Derfor udspringer

deres beslutninger også af en nød,

som kan gøre dem kreative, fordi

der skal findes en løsning, skønt

der ingen findes. Lederes praksis

kan derfor sprænge rammer og

være langt mere avanceret end

nogen teori kan udtrykke.

Jeg ville være et skarn, hvis jeg

afviste, at teori kan være hjælp-

som. Men jeg må også se i øjnene,

at den umulige kombination at

dristighed, sensibilitet og hårdfør-

hed, som en leder skal mønstre,

ikke læres ved skrivebordet. Ledere

er sjældent book smart, men gan-

ske ofte street wise.

afslutning
For at sammenfatte: ledelse er en

kunst og en kunnen, som ikke kan

overføres med ord. Når ledere skal

fortælle hvad de gør, forfalder de

ofte til teser af en øredøvende

banalitet. Det betyder ikke nødven-

digvis, at de er dårlige ledere, blot

at de ikke kan sige hvad de gør, så

de overbeviser som eksempler, man

kun i meget begrænset omfang kan

kopiere. Skal man ikke blot infor-

mere, men "performere", må man

gribe øjeblikket og en historisk

situation, som ikke gentager sig.

Men alt dette er kun interessant,

dersom man skulle have smag for

den sære lyst, som knytter sig til at

træffe beslutninger på andres

vegne.

Hvad vil det sige, at en leder er intelligent? Hvad skal der til? For at afklare spørgsmålet må vi se på de krav,

som er indbygget i rollen. Derefter kan vi se what it takes.
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Så længe primadonnaen 
kan synge……
Af Anje Schmidt og Eva Zeuthen Bentsen

Lars Rebien Sørensen er administrerende direktør (president and chief executive

officer) for Novo Nordisk A/S. Han blev ansat i Novo Nordisks Enzymes Marketing

i 1982. I årenes løb har han været udstationeret i adskillige lande, bl.a.

Mellemøsten og USA. Han blev udnævnt til medlem af koncerndirektionen i maj

1994, siden december 1994 med særligt ansvar for Health Careforretningen. Han

blev udnævnt til adm. direktør i november 2000. Lars Rebien Sørensen er

forstkandidat fra Den Kgl.Veterinær- og Landbohøjskole (1981) og HD i

Udenrigshandel fra Handelshøjskolen i København (1983).

Som herre sin hund – hedder det -

og derfor er det da en anelse over-

raskende, at Novo Nordisks hoved-

kvarter i Bagsværd umiddelbart

minder mere om den lukkede by

end tivoli friheden. For Novos adm.

direktør Lars Rebien Sørensen er

bestemt en person, der i offentlig-

heden fremstår som ligefrem og til-

lidsvækkende. Men det viser sig

snart, at ledelsesstilen alligevel

afspejler sig i indretningen.

Ledergruppen sidder sammen i et

åbent kontorlandskab med ufor-

melle mødefaciliteter i form af et

havebord placeret i midten af rum-

met. ”Det har været ret sjovt og har

også haft en afsmittende effekt

rundt om i huset – flere og flere

ønsker at sidde på samme måde”,

fortæller Lars Rebien. ”Vi er dog nu

på vej ind i en ny fase, hvor vi skal

finde en mere virtuel måde at være

sammen på som topledelse, idet

internationaliseringen gør, at også

koncerndirektører har kortere eller

længere udstationeringsperioder”.

Lars Rebiens grundindstilling til

ledelse er, at den bedste måde at

lære ting på er at gøre ting. Han gik

selv direkte fra en specialistfunk-

tion til en generel ledelsesfunktion

uden nogen formel ledelsestræning

og har aldrig savnet hverken ledel-

sesredskaber eller en mere intellek-

tuel tilgang til det at lede. Selv ikke

da han uden forberedelse pludselig

stod som chef for 100 medarbejde-

re i Novos amerikanske dattersel-

skab. ”Det var et spørgsmål om at

svømme, så godt man nu kunne, og

det gik jo tilsyneladende meget

godt. Jeg synes faktisk, at hele den

der ledelsesbranche med kurser,

konferencer og ledelsesgurubøger

er for klichéagtig og har svært ved

at relatere det til min dagligdag og

mine problemstillinger. Jeg ved

godt, hvad det er jeg burde gøre

bedre, og hvad jeg ikke gør godt

nok. Og det er ofte noget, der har

med min egen person at gøre. Det

kan være om jeg har forberedt mig

godt nok, om jeg har lyttet nok,

eller jeg har lyttet for meget, eller

om jeg har udskudt nogle beslut-

ninger, jeg skulle have truffet af

forkerte hensyn. De fleste ledere

ved selv, hvorfor det går som det

går”, mener Lars Rebien.

Den vigtigste lederudfordring i

Novo lige nu er at sikre virksomhe-

den har nogle nye produkter at

sælge om 10 år, når nogle af de

nuværende patenter udløber sam-

tidig med at fokuseringen på salget

af de nuværende produkter fast-

holdes. Lars Rebien fortæller: ”Min

fornemste opgave er at skabe en

spændende fremtidsvision for virk-

somheden, at få ledergruppen med

på den, og så kommunikere den ud

til medarbejdere. Der er jo nogle

naturlige interessekonflikter i en

direktion, fordi man repræsenterer

nogle forskellige tidsperspektiver

fra finans over marketing til forsk-

ning. Og her er det mit ansvar at få

det hele til at hænge sammen, så

alle kan se, at de bidrager, og at vi

er på vej et spændende sted hen”.

Selvom vejen til toplederjobbet

bestemt ikke har været den tradi-

tionelle med en uddannelse som

forstkandidat i bagagen, reflekterer

grunduddannelsen på en måde

alligevel virkeligheden i dag med

sin brede tilgang til fagområderne.

Lars Rebien siger: ”Min indlærings-

metodik på studiet og min senere

måde at tilegne mig ting på har

båret præg af, at jeg har været

meget arbejdsom og har skullet

sætte mig ind i en lang række kom-

plicerede ting, som ikke umiddel-

bart interesserede mig, men jeg

kunne gøre det, fordi jeg kunne se

et behov for at lære det – for at for-

stå helheden. Det betyder så også

for min måde at lede på, at jeg

omgiver mig med folk, der er

meget dygtige inden for deres felter

og fagområder. Det repræsenterer

ikke nogen trussel for mig, at de er

kanondygtige – jeg skal bare sørge

for, at vi spiller sammen”.

Derfor er svaret da også ”nej, vor

herre besvares” til spørgsmålet om,

man skal være mere intelligent end

sine medarbejdere for at kunne

lede på en god måde. ”Man skal

nok have et vist niveau af intelli-

gens, når man snakker om at lede

meget intelligente folk – hos os

typisk forskere – og acceptere at de

ofte har en mere snæver vinkel på

tingene. Jeg skal kunne forstå

forskningsprocessen og opgaveløs-

ningen for at kunne argumentere

overbevisende for mine priorite-

ringer. Det kan godt være vanske-

ligt, for i og med de selv er så fan-

tastisk dygtige til at argumentere

kan deres intentioner være svære

at gennemskue. Forskere er jo

nogle mærkelig nogle for på den

ene side er det dem, der skal skabe

det banebrydende og nytænkende

og på den anden side findes der

ikke nogen mere konservative, når

det gælder egen omstilling”, mener

Lars Rebien.

Så selvom man har ry for at være

en kommunikerende leder med

stort menneskekundskab og empati,

finder man også på Novo besvær-

lige medarbejdere. Eksempelvis er

en af Novos allerfremmeste forske-

re inden for insulinforskningen

ifølge Lars Rebien en frygtelig pri-

madonna forstået på den måde, at

han er antiautoritær og dybest set

altid har givet udtryk for, at ledel-

sen var debil og kun ude på at

sænke hans projekter. –”Der skal

man som leder have en forståelse

af, at når der er nogle, der er meget

aggressive, så er det ikke nødven-

digvis fordi, de er så selvsikre som

de giver udtryk af. Men man er

nødt til at bruge de samme argu-

menter og så på den måde komme

i dialog. Ham har jeg i dag fået et

fornuftigt tåleligt forhold til, selv-

om han stadig ikke synes, at ledel-

sen er for godt begavet”, griner Lars

Rebien. ”Jeg har sagt til ham, at du

kan få lov til at være primadonna,

så længe du kan synge. Hvis ikke

du kan synge længere, så er det ud

af klappen. Så har vi opfundet

noget i dag, hr. forsker? – der er

den balance”.

Et nyligt offentliggjort forsknings-

projekt på Institut for Statskund-

skab på Aarhus Universitet viser, at

danskerne er verdens mest tillids-

fulde folk. Graden af tillid – også

kaldet social kapital - siger noget

om evnen til at samarbejde i grup-

per og har betydning for velfærd og

økonomisk vækst. Hvis ikke borger-

nes relationer er præget af tillid, så

skal alting kontrolleres, og det kos-

ter samfundet dyrt. Lars Rebien

mener, at den danske ledelsesstil er

stærkt præget af vores samfund-

skultur: ”Vi leder familien, skolen

og det offentlige på samme måde,

og det er en refleksion af vores

eksistensgrundlag i Skandinavien.

Uden samarbejde kunne man ikke

overleve vinteren. Derfor har vi en

veludviklet form for konsensusle-

delse, hvor man har lært, at hvis

ikke alle på en eller anden måde

har fået indblik i problemstillingen,

erkender hvad der kan behov for af

forandring og har fået indflydelse

på, hvad de forandringer kommer

til at indebære, så får man en

meget langsommelig implemente-

ring, og man får utryghed og kon-

flikt. Derfor tror jeg, at vores kon-

sensusorienterede ledelse er frem-

tiden også globalt. Hvis man primi-

tivt skal prøve at beskrive det, så er

der behov for en autoritær hierar-

kisk beslutningskultur, hvis man

skal erobre det vilde vesten, eller

hvis man er i en krigssituation,

men når vi går hen mod vidensam-

fundet – den globale landsby – så

skal man holde råd med alle – det

er en global menneskeret at føle, at

man har indflydelse på ens eksis-

tensvilkår”.

”Evnen til at skabe konsensus i en

virksomhed og i et politisk parti

med høring af interessegrupper

etc. er nøjagtig den samme, så der

kan jeg ikke lære Anders Fogh

noget. Men jeg kan lære ham noget

om, hvordan tingene vil se ud for

erhvervslivet”, og det gør Lars

Rebien som medlem af

Globaliseringsrådet, hvor han er

med til at analysere og diskutere,

hvad Danmark skal gøre for at

overleve som velfærdssamfund på

længere sigt, fx med folkeskolen og

universiteterne. ”Jeg kunne egentlig

godt sammen med nogle af mine

kollegaer spille en større rolle

inden for folkeskoleområdet, for

når jeg kigger på mine egne børn,

oplever jeg selv, at der en eller

anden uddannelsesmafia i folke-

skolen, hvor lærerne kun omgås

andre offentlig ansatte og ikke har

det mindste begreb om erhvervsli-

vet. Og feminismen af børnehaver

og folkeskoler betyder, at naturvi-

denskaben ikke bliver prioriteret

ret højt. Vi ved også fra erhvervsli-

vet, at hvis der ikke er klarhed

omkring, hvem der bestemmer

hvad, så sidder man bare og snak-

ker. Så har vi den rigtige governan-

ce struktur i folkeskolen, når foræl-

dreråd og skolebestyrelser er uden

kompetence?, spørger han.

I Novo er lærdommen, at hvis man

bliver kritiseret, så er det meget

smartere at åbne døren og stille sig

ud og snakke med dem, der har

kritiseret en, frem for at lukke

døren og håbe på, at det går over.

”Vi har også lært, at ved foran-

dringer skal man køre nogle pro-

cesser og forankre tingene – men

det foregår meget mere organisk,

end man set udefra får indtryk af

at det er. Set indefra er det langt

mere ustruktureret, da vi aldrig har

alle informationer eller det fulde

overblik. At lede det ukendte – det

er sgu det, der gør det spændende –

bagefter ser det jo heldigvis ganske

fornuftigt og begavet ud”, slutter

Lars Rebien Sørensen.

Novos topdirektør Lars Rebien Sørensen om ledelse af intelligente medarbejdere:
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At være konge blandt konger
Af Anje Schmidt og Eva Zeuthen Bentsen

Hans Engell er administrerende chefredaktør

på Ekstra Bladet. Han var Justits- og

Forsvarsminister under Schlüter-regeringen og

var gruppeformand og politisk leder for Det

Konservative Folkeparti 1993-1997. Er uddannet

som journalist ved Berlingske Aftenavis og

Berlingske Tidende.

Med jævne mellemrum popper der

historier op i medierne, hvor en par-

tileder ser sig nødsaget til at undsi-

ge et folketingsmedlem, fordi med-

lemmet på sin side føler sig kaldet

til at sige sin uforbeholdne mening

om partilederen og den førte politik.

Som fx da Sandy Brinck – fra den

tabende Frank Jensen fløj - i foråret

offentlig kritiserede Helle Thorning-

Schmidt for at være for diktatorisk i

sin ledelsesstil – et slag som endte

med, at Sandy Brinck forlod Folke-

tinget. LPF-nyt har sat tidligere

gruppeformand og politisk leder for

Det Konservative Folkeparti Hans

Engell stævne for at høre, om han i

bagklogskabens ulidelige klare lys

har nogle bud på, hvorfor det tilsy-

neladende er så vanskelig en opgave

at lede politikere. Og kan man træk-

ke paralleller til jobbet som adm.

chefredaktør på Ekstra Bladet – et

fagprofessionelt miljø, som også er

kendt for at huse en række besvær-

lige og meget selvkørende individu-

alister?

det politiske lederskab
At politik ikke er for de stumme er

vist åbenbart, men ellers er profes-

sionelle politikere lige så forskellige

som de vælgere, de repræsenterer –

også intelligensmæssigt. Folk, der i

dag vælger at gå ind i politik, har

dog det tilfælles, at de er drevet af

en betydelig personlig ambition og

ved, at stor medieeksponering er

en nødvendighed. Politikere og væl-

gere mødes ikke længere ude i lan-

dets forsamlingshuse, og de er der-

for nødt til altid at tænke medier

ind i deres politiske arbejde.

Hvordan sikrer man som leder fæl-

les forståelse for, at det ikke nytter

meget, at det enkelte medlem har

succes, hvis gruppen/regeringen

som helhed er nødlidende?

”Det vigtigste er naturligvis at ihu-

komme, at de folketingsmedlem-

mer, du er valgt til at lede, ikke er

dine ansatte, men er folkevalgte

kollegaer med vælgerne (og valg-

kredsen) som arbejdsgiver. Der er

meget stor forskel på det at være

leder i erhvervslivet og så på det

politiske plan. Man har som grup-

peleder ingen instruktionsbeføjelse

og kan ikke bare fyre medlemmer,

der ikke vil samme vej som ledel-

sen. Man er nødt til hele tiden at

afbalancere tingene og kun virkelig

slå hårdt i bordet, når et medlem

optræder åbenlyst illoyalt. Ellers

får du med statsgaranti på et eller

andet tidspunkt igen med samme

mønt ”, fortæller Hans Engell.

Den måde de enkelte folketings-

partier bruger gruppeformandspos-

ten på er forskellig og er også

afhængig af om partiet befinder sig

i regeringsposition eller i opposi-

tion. Traditionelt har gruppefor-

mændene ved siden af ledelsesop-

gaven også varetaget en række

administrative opgaver.

Sidegevinsten var adgang til et

unikt netværk i folketinget og en

vis symbolværdi internt i partiet.

”Man kan sige, at Helle Thorning-

Schmidt repræsenterer en lidt ny

ledelsesstil, hvor hun, selvom

Socialdemokraterne er i opposition,

har valgt ikke selv at være gruppe-

leder. Hun skal bruge sin tid på at

lave politik og være medieaktiv og

ikke på at sidde i møder fra mor-

gen til aften om de interne linier.

Gruppelederposten besættes i ste-

det med folk, som har stor erfaring

fra folketingsarbejdet, men som

politisk er over-the-hill. Også rege-

ringspartierne bruger posten langt

mindre politisk operativt end tidli-

gere. Uanset at en del af gruppen

vil være demotiverede, fordi de blev

forbigået ved besættelsen af minis-

terposterne, er forståelsen for det

fælles projekt meget vigtig, og det

er gruppelederens vigtigste opgave

at sikre denne", mener Hans Engell.

En fejl, som mange politiske ledere

begår, er, at de ikke bruger nok tid

på at snakke med folk – en fejl som

Hans Engell ikke er bleg for at ind-

rømme, at han ofte selv begik.

– ”Men det nytter altså ikke noget,

at man isolerer sig og kun snakker

med en lille inderkreds. Man skal

acceptere og forstå, at alle i grup-

pen sidder med et antal ordfører-

skaber, lovforslag o.l. som i princip-

pet er lige vigtige, uanset om det er

et politisk område, der ikke lige har

din egen interesse eller er forside-

stof i morgendagens aviser.

kræver politisk ledelse en 
særlig intelligens? og kan man
være for intelligent til politik?
I politik er vejen fra A til B meget

sjældent helt så lige som i erhvervs-

livet. Man er nødt til at finde løs-

ninger frem, som ikke altid er lige

logiske, for at gøre alle aftalepart-

nere tilfredse og sikre flertallet.

Hans Engell mener, at en politisk

leder umiddelbart skal kunne for-

nemme, hvad der taktisk, strate-

gisk og politisk vil være klogt af

gruppen at gøre, men man skal

også være lydhør for stemningen i

folketingsgruppen – og vide om

man skal forsøge at vende den eller

tage et nederlag på sig. Noget der

kræver en vis evne for helheds-

tænkning, og at man kender de

politiske magtbaser. Men intelli-

gens som sådan – den skal ikke

være overrepræsenteret hos den

politiske leder.

Nogle af de bedste politiske ledere

Hans Engell har arbejdet sammen

med gennem årene var lidt-over-

middel begavede som fx Poul

Schlüter. ”Jeg tror faktisk, at for

intelligente ledere har det svært,

fordi de har en tendens til at mene,

at andre ikke kan gøre det lige så

godt som dem selv – og dermed bli-

ver de utroligt dårlige holdspillere.

Det betyder meget for miljøet både

i et parti og på almindelige arbejds-

pladser, at lederen ikke er elitær,

men kan snakke med folk på alle

niveauer. Nu er filosofien i det poli-

tiske jo ”at den som vorherre og

bestyrelserne giver embedet, må de

også give forstanden”, så det vil

falde helt ude for normen, hvis en

gruppeleder eller minister skulle

på lederkursus. Efter min afgang

fra politik kan jeg da godt se, at jeg

på nogle punkter kunne have væ-

ret en bedre leder, hvis jeg havde

kunnet trække på nogle generelle

ledelsesværktøjer, men det har

aldrig været et savn for mig”, for-

tæller han. Som eksempel på egen

svaghed nævner Hans Engell, at

han godt kan virke for tromlende

og dominerende, men at han gen-

nem årene er blevet meget bedre til

at affinde sig med, at andre er

bedre end ham til mange ting og at

bruge deres potentiale bedre.

Blandt styrkesiderne nævnes

beslutningsdygtighed, at kunne

overskue en sag, konfliktløsning,

forhandlingsevne – og flittighed.

Egenskaber som efter den drama-

tiske afgang fra politik også udnyt-

tes i ledelsen af Ekstra Bladet.

Faktisk er det Hans Engells erfaring,

at nogle af de mest intelligente

politikere ofte er dem, der havner i

nogle af de største problemer på

trods af, at de netop har forsøgt at

kortlægge alle en sags scenarier. De

bliver for detailorienterede og har

svært ved at træffe beslutninger.

Andre udstråler meget stor utål-

modighed og arrogance, hvis andre

ikke med det samme forstår en

given sammenhæng, hvilket kan

gøre forhandlingssituationer meget

besværlige.

Om Statsminister Anders Fogh

Rasmussen siger Hans Engell: ”Han

er godt - men ikke for godt begavet.

Han har en ekstrem selvdisciplin og

er ikke en mand, der spilder sin tid.

Det han beskæftiger sig med i sin

fritid, det er noget, han også kan

bruge professionelt. Det, der styrer

projektet, er hans enorme selvkon-

trol og flittighed. Han kender sine

styrker og svagheder og har været

dygtig til at uddanne sig selv mål-

rettet også som politiker, så han er

en af de få politikere, der er dygtig

på mange områder. Men man kan

godt sætte ham skakmat, især hvis

drejer sig om noget mere følsomt”.

ledelse og ekstra bladet
Men hvad så med ledelsen af de

besværlige? Journalisterne med

den gode historie, de autonome,

dem der slet ikke vil lade sig lede?

Og betød Hans Engells egen politis-

ke baggrund noget, da han kom til

Ekstra Bladet? 

”Jeg var meget bevidst om, at jeg

kom til avisen med et politisk

udgangspunkt, der var noget

anderledes end Ekstra Bladets.

Det var afgørende, at medarbejder-

ne forstod, at det var mig, der gik

ind i Ekstra Bladets univers og ikke

omvendt. Det er et meget auto-

nomt miljø, hvor alt hvad der bli-

ver sagt og besluttet er genstand

for debat og analyser. Jeg tror ikke,

jeg kunne være en god chef på avi-

sen, hvis jeg ikke havde haft en

journalistisk baggrund. Det er

absolut ikke det eneste afgørende,

men det er vigtigt også at være fag-

lig og nede i den journalistiske sub-

stans for at være respekteret som

chefredaktør. Journalister er akku-

rat ligeså ”besværlige” at være

leder for som politikere, men der er

jo den afgørende forskel, at journa-

lister er ansatte medarbejdere.

Ledelsesopgaven – inden for både

politik og journalistik – handler

om, at man har intelligens nok til

at sælge missionen, men det er

absolut ikke en forudsætning, at du

er særlig højt begavet” , slutter

Hans Engell.

Og mens vi skriver dette, handler

missionen om at synliggøre

Michael Kristiansens overdrevne

telefonforbrug. På den måde er

Hans Engell stadig en del af et poli-

tisk spil…. Han blev ikke ædt af

tigeren (se citatet) da han hoppede

af, men føder den på alle mulige

andre måder.

Hvis man påtager sig politisk lederskab, er det som at sætte sig på ryggen 

af en tiger. Den fører dig længere og længere ind i junglen, og hopper du af, 

så æder den dig.                                                                               Poul Hartling
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Mulighedernes mand
Af Anje Schmidt og Eva Zeuthen Bentsen

Finn Junge-Jensen har været rektor for CBS siden 1987. CBS - Handelshøjskolen

har ca. 15.000 studerende og modtager årligt ca. 1.000 udvekslingsstuderende.

Med dette antal studerende, ca. 400 fastansatte forskere og ca. 500 administra-

tive medarbejdere er CBS en af de 3 største business schools i Nordeuropa.

Læs mere om CBS på www.cbs.dk.

Universiteter har ligesom andre

professionelle organisationer tidli-

gere været kendetegnet ved en vis

ledelsesfremmedhed forstået på

den måde, at rektor, dekaner og

institutledere blev valgt blandt

medarbejderne. Det blev der lavet

om på med den ny universitetslov i

2003 med nedsættelse af bestyrelse

og ansættelse af professionelle

ledere. Men er det egentlig muligt

at styre selvledende, intelligente

forskere i en bestemt retning og vil

et forsøg på ledelse ikke bare

hæmme kreativiteten? 

Finn Junge-Jensen har været rektor

på CBS i 18 år og kender altså

betingelserne for ledelse af forske-

re både under den gamle og nye

lov. Og for ham har det aldrig

været noget problem at være omgi-

vet af folk, som i klassisk forstand,

er mere intelligente end ham selv.

”Jeg tror, at på et universitet, der

skal man nok have en vis analytisk

intelligens for overhovedet at få

respekt. Du må kunne forstå, ana-

lysere og spille bold med nogle på

et rimeligt kvalificeret niveau, men

det er et fuldstændigt fundamen-

talt udgangspunkt, at du er omgi-

vet af mennesker, der er mere

intelligente end dig selv”, siger Finn

Junge, der derfor også finder kondi-

tionen om, at man skal have en

forskningsmæssig basis på et rime-

ligt niveau for at blive universitets-

leder fornuftig. - ”Du skal have

været igennem en forskningsproces

for at kunne forstå, hvad det er, der

driver forskere og deres arbejdssi-

tuation og for at forstå forskning-

ens perspektiver – metodisk og

videnskabsteoretisk”.

Som forsker vil man typisk kun

være opmærksom på strømninger

inden for sit eget fokuserede felt.

Finn Junge ser derfor sin rolle, som

den der har fingeren på pulsen og

har viden om, hvor universitetsver-

denen går hen globalt set. - ”Den

udvikling vi har set de sidste 10-20

år, og som bliver forstærket i de

kommende år, er jo ikke noget, der

skyldes specielle forhold i Dan-

mark. Det er et led i en generel

udvikling af universiteternes place-

ring i et globalt vidensamfund, og

det er afgørende strategisk betyd-

ning – også for den enkelte forsker,

at jeg ved, hvordan disse globale

udviklingslinier tegner sig, og abso-

lut en forudsætning for at jeg kan

være troværdig som leder”.

En lige som vigtig del af lederrollen

for Finn Junge er at være den, der

kan se mulighederne. ”Min opgave

er at være med til skabe mulighe-

der for enkelte forskere, forsker-

grupper eller institutter, der støder

på fx økonomiske begrænsninger,

så situationen ikke virker begræn-

sende for energien. Men i virkelig-

heden også muligheder ud fra, at

jeg kan se tingene på en anden

måde. Jeg er lidt anderledes end de

forskere, jeg leder, men jeg kan for-

stå en snak om et fagområde, og

hvorfor det kan være spændende”.

Primadonna-syndromet er ganske

udbredt i forskningsverdenen, men

det opfatter Handelshøjskolens

rektor ikke som noget problem –

snarere tværtimod. ”Jeg tror, det 

vil være fattigt, hvis vi ikke havde

nogle besværlige typer.

Besværlighed er jo altid i forhold til

nogle standardforventninger. Hvis

der ikke konstant er en ændring i

retning af overskridelse af grænser

og kultur, så tror jeg, miljøet vil

være mindre kreativt og innovativt.

Så det er faktisk lidt af en livsbe-

tingelse at have besværlige medar-

bejdere – uden at det dog skal lyde

som en opfordring til folk, der ikke

er besværlige, om at blive det”,

siger en smilende Finn Junge.

I et så professionaliseret miljø som

Handelshøjskolens vil der uvilkår-

ligt komme konflikter. Det kan fx

være konflikter mellem, hvordan

den enkelte vurderer sig selv, og

omgivelsernes vurdering. Det kan

være konflikter mellem territorier.

Det kan være konflikter mellem

personer på det personlige plan.

Finn Junge føler ikke at årene har

gjort ham klogere på, hvordan

sådanne situationer tackles: ”Det er

nyt, udfordrende og tidsrøvende

hver gang. Jeg tager det altid tungt,

når det er personer, men vinklen

vil altid være ”hvad er det i virke-

ligheden, at du gerne vil”. Altså den

der udforskning af, hvad det er, der

i virkeligheden driver folk, det

synes jeg, er essensen for min for-

ståelse af mine muligheder for at

gøre noget. Som ledere skal vi for-

stå og respektere, at de ting, der

driver folk, kan være meget forskel-

lige, og det er vores opgave at få

kollegaerne til at forstå, at hvis vi

fx giver en lektor en studenter-

hjælp, så er lige nøjagtigt det, der

får ham til at boble af dynamik og

arbejdsglæde. Der skal selv i et

offentlig bureaukrati være plads til

individuelle hensyn”.

Men kan man være for intelligent

som leder? Finn Junge mener godt,

at der kan være en tendens til at

meget analytisk intelligente perso-

ner kan blive for optaget af at finde

den rigtige løsning i stedet for at

prøve at tage alle de forskellige

hensyn med og acceptere, at det

egentlig er flydende situationer og

temporære løsninger. – ”Hvis man

ser på mine evner, så er de relativt

stærkere på ledelsessiden end på

forskningssiden. Der vil være

mange, der kan forske lige så godt

som mig, men der vil være færre,

der vil kunne lede en organisation,

så på den måde har jeg været hel-

dig ved at finde noget, jeg er rigtig

god til. Man skal i hvert fald som

leder have en eller anden form for

emotionel intelligens. Hvis du ikke

har empati, hvis du ikke interesse-

rer dig ægte for de folk, du skal

lede, så duer det simpelthen ikke.

Man kan ikke distancere sig fra sin

lederrolle – du er nødt til at inves-

tere dig selv som person i det”.

Finn Junge blev sidste år ansat som

rektor for Handelshøjskolen, men

egentlig var han glad for valgsyste-

met, fordi det gav en frihed, at han

altid kunne sige, at hvis man var

utilfreds, så kunne man bare vælge

en anden. I dag er han ansat af en

professionel bestyrelse og føler der-

for, at han skal være lidt mere lyt-

tende og opmærksom på, hvordan

organisationen udvikler sig, inden

beslutninger træffes. ”CBS i dag er

præget af en meget innovativ ånd

og kultur, og det betyder at udfor-

dringerne i dag er meget anderle-

des end for atten år siden.

Balancen mellem at være udvik-

lingsorienteret og så have en stram

økonomisk styring, den er ikke al-

tid lige nem, når de ting, man har

været med til at sætte i gang

egentlig er fornuftige indsatser -

der har bare ikke altid været råd 

til det. Det har derfor været en fejl,

at jeg ikke har fulgt den økonomis-

ke styring tæt nok på. Det er klart,

at det bekymrer bestyrelsen, hvis

de føler, at der ikke er styr på øko-

nomien, og det betyder, at vi kom-

mer til at forskyde diskussionerne

hen imod noget, som i virkelighe-

den ikke er centrale ting. Så vi 

skal have orden i økonomien!”,

siger Finn Junge.

En af de muligheder, Finn Junge

har skabt til at markere nye udvik-

lingsorienterede områder, er op-

rettelsen af erhvervsorienterede

centre. Det er en måde at skabe

evig dynamik i systemet og et for-

søg på et etablere en platform for

de personer, der gerne vil forpligte

sig på at gøre en ekstra indsats, og

markere det på nogle nye områder

inden for, på kanten af eller på

tværs af institutterne. – ”Men jeg er

absolut ikke tilhænger af at opgive

institutstrukturen og udelukkende

være en projektorganiseret organi-

sation. Institutterne er en fuld-

stændig nødvendig betingelse for,

at vores system kan fungere som

organisation”.

En sidste ting Finn Junge peger på,

som en meget vigtig lederegenskab,

er humor. - ”Jeg plejer at sige, at

min ballast som leder i en organi-

sation som Handelshøjskolen har

været, at jeg var meget glad for det

absurde teater i 50’erne og 60’erne.

Det er jo et spørgsmål om at kunne

leve med modsætninger. Hvis du

skal engagere dig i intellektuelle,

emotionelle, karrieremæssige,

ambitionsmæssige problemer, så 

er det meget godt en gang i mellem

at kunne se på det som absurd 

teater. Ikke at du skal gøre det hele

tiden – for så distancerer du dig fra

og viser ikke respekt for andre per-

soners drømme og udviklingsmu-

ligheder. Men du er bare nødt til at

gøre det en gang i mellem, når det

hele bliver for sindssygt – fordi det

letter lidt på tingene”.

Sammenfattende kan man måske

konkludere, at man som leder skal

have en eller anden form for mini-

mum intelligens, men hvor høj ens

IQ er, er ikke det afgørende. Det

vigtigste er, at man altid omgiver

sig med de bedste mulige medar-

bejdere – og får disse til at spille

optimalt sammen – hvilket kræver

en helt særlig form for begavelse

og en enorm sans for humor.

Det er CBS' mål:
• At bidrage til samfundets og virksomhedernes værdiskabelse 
• At uddanne kandidater der er konkurrencedygtige på et internationalt

arbejdsmarked 
• At udvikle forskningsbaseret viden i partnerskab med erhvervslivet.
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Ledelse af videnservicevirksom-
heder – en særlig udfordring!
Af Flemming Poulfelt

Flemming Poulfelt er professor ved LPF samt leder af LOK forskningscenter.

Hans forskningsmæssige interesseområder er ledelse af professionelle 

servicevirksomheder, videnledelse, konsulentområdet, service management og

strategisk ledelse. Flemming Poulfelt er sammen med Anthony F. Buono aktuel

med antologien: Challenges and Issues in Knowledge Management, Information age

publishing, 2005.

Kontaktinfo: poulfelt@cbs.dk / tlf. 3815 3638

Videnservice og dermed videnservi-

cevirksomheder er kommet i cen-

trum, som en central virksomheds-

type i vidensamfundet. Igennem de

seneste 10 år har de, ud over at de

er vokset i størrelse og antal, fået

større betydning, og det forventes

fremover, at deres rolle vil blive

øget med henblik på fortsat at

sikre Danmarks fremtidige konkur-

renceevne, placering i den globale

økonomi samt velfærd.

Videnservicevirksomheder omfat-

ter bl.a. de professionelle service-

virksomheder, som udgør et særligt

segment inden for service- og viden-

området. Foruden betegnelsen

"professionelle servicevirksomhe-

der" (”professional service firms”)

benyttes "vidensintensive virksom-

heder" (”knowledge intensive

firms”) eller "vidensbaserede orga-

nisationer" (”knowledge based orga-

nizations”). Inden for den generelle

beskrivelse og i statistisk sammen-

hæng ses ofte karakteristikken "for-

retningsservice" anvendt (Erhvervs-

ministeriet 2000). Som eksempler

på virksomheder inden for dette

felt kan nævnes revisionsvirksom-

heder, konsulentvirksomheder,

advokatfirmaer, reklamebureauer,

ingeniørvirksomheder, arkitektvirk-

somheder og IT-virksomheder. Om

end variationen blandt disse typer

af servicevirksomheder fortsat er

stor, kan en række ligheder spores.

Nogle af disse karakteristika er:

servicens uhåndgribelighed, hoved-

parten af de ansatte er professio-

nelle med et højt uddannelses- og

kompetenceniveau, knowhow er

virksomhedens kerneressource og -

ydelse, produktionen finder sted i

tæt samarbejde med klienterne, de

finansielle ressourcer er ofte tem-

melig begrænsede, partnerskab er

en typisk ejerskabsstruktur, og der

er ofte færre traditioner for (pro-

fessionel) ledelse i modsætning til

faglig ledelse.

markant vækst 
Analyser viser, at netop disse virk-

somheder vil få en central rolle i

omstillingen til vidensøkonomien

samtidig med, at virksomhederne

over en bred kam hører til de hur-

tigst voksende. Begrundelserne

herfor er flere. For det første er kra-

vet til omstilling og forandring

skærpet væsentligt igennem de

senere år, og rådgivere kan på dette

felt være naturlige partnere i man-

ge virksomheders forandringspro-

cesser. For det andet outsources

mange funktioner i dag, hvilket

betyder, at behovet for at købe de

tilsvarende ydelser stiger. Derved

får mange rådgivnings- og IT-virk-

somheder øgede forretningsmulig-

heder og en mere central betyd-

ning i kundevirksomhedernes drift.

Endelig betyder den øgede fokus på

viden i både et udviklings- og for-

ældelsesmæssigt perspektiv, at

mange virksomheder i stigende

grad anvender eksterne ressourcer

(personer og virksomheder) til at

bistå sig med og sikre, at virksom-

hederne har den optimale viden-

sportefølje i relation til både dag-

ligdag og fremtid.

Set i lyset af disse forventninger til

en øget vækst bliver behovet for at

sikre at virksomhederne udvikles

og ledes i hvert fald ikke mindre

fremover.

de ledelsesmæssige 
udfordringer
Det er blevet hævdet, at ”professio-

nal service firms have been mana-

ged in one of two ways – badly or

not at all.” Synspunktet er naturlig-

vis overdrevet, men det har samti-

dig et klart skær af sandhed over

sig. For mange videnservicevirk-

somheder er kendetegnede ved, at

ledelse er en utilstrækkelig,

underudviklet og uhåndterbar

størrelse.

Forklaringerne herpå er mange.

Blandt de mest dominerende er, at i

mange videnservicevirksomheder

er ledere udnævnt på baggrund af

deres faglige kvalifikationer, lige-

som at det som regel er fagligheden

der er den dominerende drivkraft.

Eksemplet kan være revisionsvirk-

somheden, hvor den statsautorise-

rede revisor får en lederkasket på

til trods for at det er de konkrete

opgaver der fortsat har hovedinter-

essen. Samtidig står mange ledere i

videnservicevirksomheder over for

dilemmaet om at afbalancere invol-

vering i kundeopgaver og varetage

en ledelsesrolle.

Dertil kommer, at mange professio-

nelle har den opfattelse, at de ikke

behøver ledelse, idet de via deres

faglige ekspertise selv er i stand til

at styre tingene. Samtidig er de til-

hængere af en stor autonomi. Fx

har dette været en udbredt opfat-

telse i mange universitære miljøer

(eksklusive Copenhagen Business

School!). Ændringen i universitets-

loven er i hvert fald en klar marke-

ring af behovet på dette felt. Og

endelig skal nævnes, at ledelse i

mange videnservicevirksomheder

primært har været varetaget af

internt rekrutteret ledere i miljøer,

hvor fx ledelsesudvikling og alloke-

ring af ressourcer til dette har

været en marginal størrelse.

Baggrunden herfor har været

opfattelsen af, at det skal være en

erfaren professionel, der skal være

”primus inter pares” for som det er

hævdet ”It is impossible to lead

professionals without being a pro-

fessional yourself.”

Naturligvis kan dette synspunkt

udfordres, men det illustrerer gan-

ske godt, hvilke udfordringer ledel-

se i videnserviceregi står overfor.

den forskningsmæssige 
dagsorden
Til trods for at opmærksomheden

på videnservice er steget markant,

er forskningen inden for feltet ikke

fulgt med i det samme omfang.

Således findes der i dag kun

begrænset forskning på ledel-

sesområdet i relation til disse virk-

somheder både internationalt og

nationalt. Og da ledelse i mange af

disse virksomheder hidtil har været

en underprioriteret opgave er

dilemmaet åbenlyst. For hvis virk-

somhederne skal være med til at

sikre fremtiden, skal de naturligvis

også drives på en måde, der styrker

muligheden herfor.

Så forskning, der kan støtte viden-

baserede erhverv, bør derfor priori-

teres op med henblik på at fremme

indsigten om ledelse og dermed

værdiskabelsen i disse virksom-

hedstyper.

Litteratur: 
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Lorsch, J.W. T.J. Tierny (2002): Aligning the Stars. Harvard Business School Press.

Poulfelt, F. (2002): Ledelse i kunnskapsintensive virksomheter. Chapter 3 in Odd Norhaug. Kunnskapsledelse - trender

og utfordringer. Universitetsforlaget Oslo.
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Ledelse kræver mere 
end intelligens
Af Ole Fogh Kirkeby

Før man er leder, er man menne-

ske, og derfor må man være et godt

menneske, hvis man vil være en

god leder. Dette betyder selvfølgelig

ikke, at lederen skal bestræbe sig

på at være helgen. Tværtimod

betyder det, at lederen må bestræ-

be sig på at være et almindeligt

menneske - at udvikle sin empati.

At gøre det gode kræver udvikling-

en hos én selv af en social intelli-

gens og forudsætter situationsfor-

nemmelse, generøsitet og beske-

denhed. I den forstand bliver

empati ikke blot et resultat af en

fordring, ikke bare en inderlig 

medlidenhed, det bliver en kunst.

Vi kan lære denne kunst af stoiker-

ne, der opfattede sproget som men-

neskets adelsmærke i forhold til

alle andre levende væsener.

Sproget er altså det, der giver men-

nesket sin værdighed. Så den opga-

ve der stilles lederen - at blive

menneske - handler i høj grad om

lære at bruge sproget. I dag taler vi

om evnen til at ”kommunikere”.

Man plejer at sige, at folk er intelli-

gente, hvis de mestrer sproget, men

dette kan være misvisende. Der må

i hvert fald siges noget mere om,

hvad vi så mener med intelligens.

Som talende eller skrivende når vi

oftest ikke at tænke først. Det løber

ud af os. Det er fordi ordene er så

viklet ind i tanker og følelser, at vi

kan med rette siges at være ordma-

skiner. Selv når vi stopper op for at

tænke os om, så ”taler vi med os

selv”.

Her kan man se, hvor meget tan-

ken skylder sproget, og ikke mod-

sat.

Men det kan jo kun være sådan,

fordi vi alle sammen benytter os af

det på samme tid – om end ind-

imellem med vekslende intensitet.

En skakmaskine blev en gang præ-

senteret for Napoleon, og den kun-

ne endda slå ham. Da den viste sig

at indeholde en dværg, ødelagde

det ikke respekten for dværgen,

men tilliden til begrebet ”skakma-

skine”. Vi kan ikke slå os til tåls

med forestillingen om ”aliens”, der

er herrer over sproget. Enten er vi

computere alle som én, eller også

er vi det ikke.

Sproget kan opfattes som en lige så

oprindelig verden som erfaringens

og kroppens. Dermed skal sproget

ikke opfattes som ”udtryk” for

noget andet. Når man taler, formid-

ler man ikke et tankesprog eller et

billedsprog. Talen er det første. Den

kommer altid tanken i forkøbet.

Det er fordi, sproget ikke bare er et

sæt grammatiske regler, man skal

overholde, at det kræver mere, end

det vi almindeligvis forstår ved

intelligens at kommunikere. Det

kræver personlighed, karakter og

motivation. Nogle gange kræver det

endda mod. Og det er disse egen-

skaber, som den gode leder må

besidde. Den beregnende intelli-

gens, der kan lægge en fornuftig

plan for fremtiden, kommer ofte 

til kort, når den skal forholde sig 

til det, der foregår nu og her. Og 

det er jo der lederen arbejder –

sammen med andre mennesker.

Når jeg forstår et andet menneske,

så oversætter jeg ikke hans tale og

gestus til en meningsenhed inden i

min egen bevidsthed, der er for-

skellig fra det, han siger. Meningen

ligger på en og samme tid i ordet

og i den måde, vi gebærder os på.

At tale er altså allerede at foregribe

en forståelse hos den anden, der

højst kan bestå i en gentagelse, i en

tilegnede mimen, men ikke i en

oversættelse. For i sprogets struk-

tur, i talen selv, er samtalen ind-

bygget, og dermed er den anden

forudsat.

Det er derfor, jeg bruger enhver

anledning til at argumentere for

den dybe forbindelse ikke bare

mellem lederskab og filosofi, men

også mellem lederskab og kunst. At

lede kræver ikke bare, at man har

intelligens. Det kræver, at man er

dannet, at man har nogle funda-

mentale ”humanistiske” færdighe-

der, og det vil sige ”menneskelige”

evner, som jeg også omtaler som

”kreative kapaciteter” (i bogen Det

nye lederskab, Børsens Forlag, 2004.) 

Det kræver skarpsind, suverænitet,

ideation, omtanke, improvisation

og modtagelighed at være leder.

Dette sætter en intelligens på spil,

som ikke kan måles med almene

og kvantitative intelligenskriterier.

Det må vise sig i handling; netop

de handlinger der udtrykker ens

mening hinsides ordenes bogstave-

lige betydning.

Anders Bordum, CME og Jacob Holm

Hansen; LPF er bagmændene bag ny

bog om strategisk ledelseskommunika-

tion, som indeholder overblik, præsen-

tation og analyse af visioner, missioner

og værdier fra de 50 største virksomhe-

der i Danmark.

”Resultatet af undersøgelsen er mil-

dest talt overraskende. De færreste

store virksomheder i Danmark lever op

til de krav, som man kan stille til stra-

tegisk ledelseskommunikation,” siger

Jacob Holm Hansen, ph.d.-stipendiat

på LPF og den ene af bogens forfattere.

En af de virksomheder, der underkas-

tes nøje analyse er Novo Nordisk: 

”At læse om sin virksomhed i denne

bog er næsten som at have skrevet en,

synes man selv, rigtig god dansk stil og

så få den tilbage med masser af røde

streger. Bogen ”Strategisk ledelseskom-

munikation” peger på, hvad vi har at

lære, hvis vi lader den være vor

væsentlige offentlige kommunikation

om virksomhedens mål og midler,”

siger Mads Øvlisen, bestyrelsesmand,

Novo Nordisk, Lego og Det Kongelige

Teater.

Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelsesfilosofi på LPF

og en af Danmarks førende filosoffer og mest anerk-

endte ledelsesteoretikere. Ole har udviklet sit eget

bud på både en ledelsesfilosofi, en organisations-

filosofi og en filosofi, der forbinder kunst og ledelse.

Ledelsesfilosofien fokuserer på forskellen mellem at

være leder og ’manager’ og opstiller en række dyder

(eller karaktertræk) for den gode og succesfulde

leder. Organisationsfilosofien ser organisationen som

et fællesskab, der er funderet på og får kraft gennem

en særlig ethos - et grundsyn, som er mere end blot

holdninger og værdier. Koblingen mellem kunst og

lederskab har til hensigt at give ledere og medarbe-

jdere adgang til de akkumulerede erfaringer, levende

idealer og slumrende værdier, som kan gøre en

forskel i deres daglige praksis.

Kontaktinfo: ofk.lpf@cbs.dk / tlf. 3815 3766

Strategisk ledelseskommunikation. Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier, DJØF forlagene,

2005, 420 s.
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